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In dankbare herinnering aan 

Johannes Jansen op de Haar 

echtgenoot van 
Trees Jansen op de Haar-Olde Loohuis 

Hij werd geboren te Deventer op 29 decem
ber 1926 en overleed in Enschede op 22 no
vember 1994. 
Na de Uitvaartdienst in de H.H. Simon en 
Judaskerk te Ootmarsum vond de crematie 
plaats te Usselo, 25 november 1994 

Hij is opgegroeid in Deventer. Op zijn 4e jaar 
verloor hij eerst zijn moeder en tijdens de oor· 
log, op zijn 16e jaar, ook zijn vader. Hij moest 
in die tijd onderduiken en zwierf veel door Olst 
en Wijhe. In 1954 trouwde hij met Ria van Die· 
sen. Samen kregen zij drie dochters, zijn 'Drei 
Mädelhaus', zoals hij het noemde. 
Dankzij zijn enorme doorzettingsvermogen 
wist hij in 1968 zijn opleiding voor maatschap
pelijk werker te voltooien. 
Hij werd een begrip in het begeleiden van 
zware alcohol- en drugsverslaafden in de Re· 
gio Twente. Na de plotselinge dood van zijn 

vrouw Ria ging hij door een diep dal. Zijn 
tweede huwelijk, met Trees, zorgde ervoor dat 
hij vertrouwen 1n het leven hervond. Nadat hij 
in 1980. wegens gezondheidsredenen. op
hield met zijn werk. kreeg hil de kans volop te 
genieten van zijn kleinkinderen waar hij zo ont
zettend gek mee was. In die tijd kwam hij ook 
in beeld bij de ouderenzorg 1n Ootmarsum. 
Hij is ruim 10 jaar voorzitter geweest van de 
'Stichting Welzijn Ouderen Ootmarsum' 
Zijn persoonlijkheid zorgde er mede voor dat 
het ouderenwerk in Ootmarsum van de grond 
kwam. Door dit vrijwilligerswerk zal hij bij ve
len een goede herinnering zijn. 
Binnen zijn gezin was de saamhorigheid op 
bijzondere dagen heel belangrijk voor hem. 
Samen zijn met Trees, de kinderen en klein
kinderen. Naar ze kijken, met ze praten en 
discussiëren. Hij heeft ons zoveel gegeven 
waaruit wij de kracht hopen te vinden om op 
die wijze door te gaan. 

Voor uw medeleven en sympathie die Jan 
ondervond tijdens zijn leven en bij zijn afscheid 
van ons, zeggen wij U hartelijk dank. 

Trees, kinderen en kleinkinderen 


